Саҥа 2021 сылы көрсүү бырааһынньыктааҕы сценарийа
Цирковой аттракцион
(Бэлэмнэнии бөлөх оҕолоругар)
Сценарийы суруйдулар иитээччилэр
Егорова Людмила Владимировна,
Залалова Фаина Рафиковна
Сыала-соруга:
-Оҕолорго бырааһынньык настырыанньатын тириэрдии, үөрдүү;
-Саҥа сонун, сырдык иэйиини иҥэрии, оҕо саңатын байытыы;
-Сыанаҕа кыбыстыбакка тутта-хапта, артыыстыы сылдьалларын
ситиһии.
Зал иһэ бырааһынньыктыы киэргэммит.
Кыттааччылар:
Оҕус – Наталья Афанасьевна
Кырыыса – Ньургуйаана Прокопьевна
Хаарчаана – Надежда Владимировна
Тымныы оҕонньор – Борис Андреевич
Клоуннар – оҕолор бары, Валентина Афанасьевна,
Владимировна, Фаина Рафиковна, Людмила Владимировна.

Мария

Клоун Файка: Ыҥырабыт барыгытын заалга,
Кулумурдуу киэргэммит
Дьикти кэрэ харыйаҕа.
Ынырабыт саалаҕа
Ырыа – тойук бэлэхтии,
Көрү–нары көҕүлүүр
Сана дьыллааҕы
Цирковой аттракциоҥҥа!
Цирк! Цирк! Цирк!
Бары үөрэ-көтө параадтаан киирэллэр. Музыка «Цирковой парад».
«Маленькие звезды“ флешмоб
„Саҥа дьылга үөрэниэм” хоһоон
Клоун Милка: Бүгүн биһиэхэ бырааһынньык, Саҥа дьылбыт дьоро
күнэ!
Бары: Саҥа дьыл, Саҥа дьыл, саргылаах Саҥа дьыл, Саҥа дьыл
кэрэтиэн, Саҥа дьыл! (төрдүөн сиэттиһэн эргийэллэр, ыллыыллар).
Бары: Урраа, Саҥа дьылынан! (Хлопушканы эһэллэр).
Клоун Файка: Эһигиттэн ирдэнэр олус судургу быраабыла!
Клоун Милка: Ыллааҥ уонна үҥкүүлээҥ!
Клоун Файка: Сыыһаҕа адьас наадыйыахпыт суоҕа.
Клоун Милка: Арай ирдиэхпит көрдөөх күлүүнү!
Клоун Файка: Үөрбэт, мичээрбэт!
Клоун Милка: Бырааһынньыкка киирбэт! (илиитинэн көрдөрөр).
Клоун Файка: Хоһоону, оонньууну сөбулуур, саҥа дьыллааҕы

бырааһынньыкка ыксыыр баар дуо? (оҕолорго туһаайан).
Клоун Милка: Үөрбут-көппүт сирэйдэр бааллар дуо?
Клоун Файка: Көргө-нарга бэлэм клоуннар бааллар дуо? Оччоҕо
Саҥа дьыллааҕы көрбүтүн-нарбытын саҕалыахха!
Циркаҕа антракт биллэриллэр.
Клоун Милка: Үөрэн-көтөн оонньуоххаа! Дьээ эрэ, миэхэ 2 бэһиэлэй
клоун тахсар.
Оонньуу «Нейроскакалка» уоттаах-күүстээх оонньуур (приз
бэриллэр).
Клоун Файка: Милка, биҺиги клоун оҕолорбут үчүгэй баҕайытык
ыллыылларын истэбит дуо?
Милка: Давай! Давай! Кимнээҕи ынырабытый аан бастаан.
Файка: Ээ мин биллим. Этэбин дуу эппэппин дуу? Эппэтим буолуо.
Эппит киһи дуу, эппэтэх киһи дуу? Ырыа “Зимушка хрустальная”
бэһиэлэй кыраһаабысса кыргыттарбытын ыҥырабыт.
Апплодисменты! Уой наһаа, наһаа үчүгэй ырыа ди!
Реприза “Бабушка” (массыына, үтүлүк, горшок, платок). Иитээччи
Клоуннар оонньоон көрдөрөллөр.
Клоуннар: Ытыспытын таһынабыт, өссө күүскэ, өссө хаһыытыыбыт.
Милка: Онтон билигин биһиги клоун оҕолорбут клоун туһунан
хоһооннорун ааҕалларын истиэхпит..
МОНТАЖ стихи-загадки о клоуне.
Клоуннар: Апплодисменты!
Антракт!
Файка, Милка: Сынньана таарыйа - оонньуу «Круг» олоппос үөһэ
туран клоун оҕо кругу эргитэр, бастаан моонньунан эргитэр, онтон
илиитинэн, онтон атаҕынан (иитээччи Клоуннар көмөлөһөллөр) Приз.
Милка: Үҥкүү “Көрдөөх клоуннар “– клоунессалар тахсаллар.
Клоуннар: Таһынан биэрэбит!
Файка: Выступает дрессировщик Клоун Байдам кошечка Клоун
Алиана (куоска кругтан тутуһан хаамар, пуфигы эргитэр).
Клоуннар: Аплодисменты! Клоун Байдам и Клоун Алиана! (поклон).
Милка: Өссө биир дрессировщик Клоун Игорь и щеночек Доҕор
(батареялаах үҥкүүлүүр ыттаах тахсар, кнопкатын биллибэтинэн холбуур).
Клоуннар: Ытыспытын таһынабыт! Клоун Игорь со своей собачкой!
(поклон).
Тик-так ырыа, бары ыллыыыллар.
Реприза “Конфетка” Клоун Саскылаана, Клоун Сайнаара Кэмпиэт
ымсыырда-ымсыырда сиэн иһэр, бүтэһигэр биирдэ бэрсэр).
Клоуннар: Клоун Сайнаара, Клоун Саскылаана (поклон). Ытыспытын
таһынабыт, Браво, бис!
“Иэхэй –чуохай үөрдэхпиэн” ырыа ыллыыллар уолаттар.
Клоуннар: Иэхэй –чуохай үөрдэхпитиэн!
Файка: Көрсөбүт күүстээх-уохтаах Клоун Айталы! (штангалаах
киирэр).

Клоун Айтал: Мин курдук күүстээх буолуоххутун баҕарар
буоллаххытына дэлби эрчиллиҥ, элбэхтик аһааҥ, доруобай буолуҥ!
Клоуннар: Силач Клоун Айтал (поклон). Ытыспытын таһынабыт.
Файка: Аны билигин аренаҕа көрсүҥ убайдыы бырааттыы
гиревиктарбытын Клоун Сарыалы уонна Клоун Сайдамы! Күүстээхтэр
эрчиллиилэрин көрдөрөллөр. (гантель, гиирэ туталлар). Күүстээх
Клоуннарга эҕэрдэ! Ытыспытын таһынабыт!
Монтаж. Стихи новогодние.
Клоун Милка: Оҕолоор, Тымныы оҕонньорбутун ыҥырыахха эрэ,
чугаһаатаҕа буолуо!
(Тымныы оҕонньору ыҥыраллар).
Клоун Файка: Истиҥ эрэ, чуумпуруҥ!
Кулгааххытын чоротуҥ,
Айан бөҕөну айаннаан,
Кэһии бөҕөтүн көтөҕөн
Ким биһиэхэ иһэрий?
Хотугу муустаах акыйаантан
Силлиэ-буурҕа аргыстаах,
Халыҥ хаар үллүктээх
Уһун, киэҥ айан кэнниттэн
Тымныы Кыьын оҕонньор
Тиийэн кэллэ биһиэхэ!
Тымныы оҕонньор сиэнинээн Хаарчааналыын киирэллэр.
Тымныы оҕонньор: Дорооболоруҥ, оҕолоор, күндү ыалдьыттар!
Тымныы быыһынан эһиэхэ айан бөҕөну айаннаан тиийэн кэллим!
Хаарчаана: Бэйэбит Сахабыт сирэ туохтааҕар да кундутун билэн
кэллибит. Салгына ырааһа, айылҕата кэрэтэ, дьоно-сэргэтэ, кэнчээри
ыччата. Эһиги ырыаларгытын, үҥкүүлэргитин, хоһоонноргутун тыал
доҕорбут көрдөрө, кэпсии сылдьыбыта. Сүрдээҕин диэн үөртүгүт.
Маладьыастар!
Клоун Милка: Тымныы оҕонньор, сиэҥҥинээн биһиги оҕолорбут
үөрэппит ырыаларын, хоһооннорун, фокустарын олорон истиҥ, биһиэхэ
ыалдьыт буолуҥ!
Клоун Файка: Хоһоон “Өр да кэтэстим” бары
Клоун Милка: Пантомима көрдөрүөхтэрэ Клоун Саша уонна кини доҕоро
Клоун Миша (контейнертан шариктарын ылаллар, пантомималыыллар).
Клоун Саша, Клоун Миша (поклон). Ытыспытын таһынабыт, Браво, бис!
“Дед Мороз” муз.оонньуу. Тымныы оҕонньор тахсан оонньуур.
Клоун Милка: Файка, көрүүй мин палочка булан ыллым дии. Туох
палочката буолуой?
Файка: Аптааҕа буолуооо, ининдиигиндаа (күлэр). Боруобалыыбыт
даа?
Милка: Давай! Кими аптыыбыт, тугу аптыыбыт (ытыһын имэринэр).
Ээ, биһиэхэ фокус көрдөрөр Клоуннар бааллар этэ дии, кинилэр
палочкалара буолуо, ыҥыраммыт фокус көрүөххэ!

Файка: Фокустаан көрдөрүө Клоун Айсаана! (кыра стеклянка
хаппахтарыгар гуашь биһиллибит).
Айсаана Крибле, крабле бумс уум өҥнөөх буол! Крибле, крабле бумс
уум өҥнөөх буол! (хайдах өҥнөөҕүй?)
Клоуннар: Таһынан биэрэбит, Фокусник Айсаана (поклон)!
Онтон билигин наһаа дуоспуруннаах, ол аата серьезнай
фокусниктарбыт Клоун Артемий, Клоун Настя аренаҕа тахсаллар! (аптаах
коробкалардаахтар – Артемий уһуун-уһун платок таһаарар, Настя – оҕуруо
субуйар).
Апплодисменты Фокусник Настя, Фокусник Артемий! (поклон)
Милка: Өссө фокуһун көрдөрүө Клоун Нелли (ыстакааны
хайаҕастаан тарбахтарын укпут – ыстакааан бэйэтэ көтө сылдьар курдук).
Клоуннар: Бары эттибит эрэ Абра-кадабра бум!
Таһынан биэрэбит, Фокусник Неллига (поклон)!
Уолаттар үҥкүүлэрэ “Смешинки”
Антракт, Антрак, Антракт! Оонньуу «Шарик» (клоун, оҕолорго приз).
Файка: Көрсүҥ дрессировщик (наездник) Клоун Айаан (оҕус миинэн
киирэр, төгүрүйэ сүүрэр).
Таһынан биэрэбит, Клоун Айааҥҥа! (поклон).
Оҕус: Муу, Муу, Саҥа дьылынан оҕолоор! Муу, Муу мин сылым
кэлбитинэн эһигини барыгытын эҕэрдэлиибин! Бары дьоллоох, доруобай
буолун!....
Оҕолоор, ааспыт сыл ханнык кыыл сыла этэй (кутуйах). Билигин бары
аптаах тылы саҥарабыт, үстэ бары крибле крабле, бумс! Кутуйахпыт баар
буол! диибит.
Кырыыса: Үтүө күнүнэн оҕолоор! Мин сылым биллибэккэ ааһа
оҕуста! Мин сылбар эһиги бары 5-тээх этигит. Онтон бу оҕус сылыгар биир
сыл эбиллэн хастаах буоллугут? (оҕолортон ыйытар). Оо, оскуолаҕа барар
дьон эбиккит дии, тоҕо бэрдэй! Дьэ мин сылым бэркэ ааста, үтүө
түмүктэрээх буолла. Бу оҕус сылыгар өссө үрдүк ситииһиилэри, дьолусоргуну баҕарабын! Бары улаатыҥ, дьоһун дьон буолуҥ!
Бу сыл оҕус сыла буолар, онон мин киниэхэ бу сыл күлүүһүн
туттарабын.
Файка: Оҕолоор, Кырыысаны, Оҕуһу кытта Новый год у ворот
муз.үҥкүүнү үҥкүүлүөххэ.
Милка: Выступают на арене Акробатки Айланушки.
Клоун Айлана и Клоун Айлаана (поклон).
Клоуннар: Тугун имигэстэрэй! Эһиги сатыыгыт дуо?
Файка: Билигин фокус көрдөрөр Марик Клоун!
Марик: Мин эһиэхэ фокус-мокус көрдөрүөм (остуолга уурар,
таҥаһынан бүрүйэр). Фокус-покус труляля! Чыычааҕым ыллаа! (таҥаһын
арыйар, клеткатын тутан туран кнопканы холбуур, чыычаах ыллаан барар).
Чыычааҕым ыллаа! (оҕолорго чугаһаан көрдөрөр, тахсан барар!
Клоуннар: Ытыс тыаһын бэлэхтиибит! Клоун Марик (поклон).

Файка:
Фокусник
Клоун
Артем
нүөмэрин
көрүөххэ
(тарбахтарыгарэрэһиинэ кэтэр, биир хамсаныынан ылан кээһэр) Таһынан
биэрэбит, браво, бис! Клоун Артем (поклон).
Милка: Циркаҕа өссө кимнээх үлэлииллэрий? Жонглердар. Саамай
сөп, эһиги иннигитигэр Жонглер Клоун Алексар! (клоуннар мээчигинэн
жонглердуу сатыыллар).
Клоуннар: Жонглер Клоун Алексар! (поклон)
Хоровод “В лесу родилась елочка”
Тымныы оҕонньор: Оҕолорум барахсаттар, элбэх да хоһоон ырыа,
үҥкүү билбиккит, өссө бэрткэ клоуннуур эбиккит, маладьыастар! Дьэ,
билигин оҕолорбор, подароктарбын биэртэлиэм, кэһиилээх сундуукпун
киллэриҥ эрэ. (Кэһиитин биэрээри сундуугун арыйбыта шарик көтөн
тахсаллар, Т.О сөҕөр махтайар). Ой, ой!(сундуугун сабар), Дьээрэ аптаан
көрүөм эрэ (аптыыр хамсаныылары туттар) Биир, икки, үс кэһиилэрим баар
буолуҥ! Өссө биирдэ этиэххэ эрэ, оҕолоор? Биир, икки, үс кэһии баар буол!
(сундуугу арыйар сундуук хаппаҕар гирлянда уота тыгар, кэһиилэрин
хостоон биэрэр).
Оҕус: Бүгүн оҕолорго эрэ кэһиилээх буолбатахпыт төрөппуттэргэ
эмиэ баар.
Оҕус сылыгар оҥоһук онорбут дьиэ кэргэҥҥэ бэйэм кыракый сэмэй
кэһиилэрбин туттарарбын көнүллээҥ (грамота, приз).
Хаарчаана: Эһиилгэ дылы өссө улаатын, ыалдьымаҥ. Саҥа
дьылынан! Саҥа дьолунан!
Т.О: Сайаҕас санааны дэлэтин! Салгыы атын оҕолорго, алгыс тылбын
этээри, эмиэ кэһии тиэрдээри барар кэмим тиийэн кэллэ.
Хаартыскаҕа түһүү.

